ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE GENER DE 2018

I

URGENT

DEL

PLE

DE

Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán
José Acosta Gómez
Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la
vila de Quart de Poblet, quan són les
vint-i-una hores (21 h) del dia nou de
gener de dos mil díhuit, es reuneixen,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores
i els senyors regidors anotats al marge,
assistits pel senyor secretari i amb la
presència del senyor interventor per tal
de celebrar sessió extraordinària i urgent,
en primera convocatòria, segons l’ordre
del dia rebut.
A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa
obri la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
En primer lloc s’exposa al Ple la justificació de la necessitat de convocar aquesta
sessió amb caràcter extraordinari i urgent per a resoldre l'única reclamació presentada
contra el Pressupost, article 79 del ROF, i tot seguit, per unanimitat, s'acorda ratificarla i aprovar-la.

2. RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ CONTRA EL PRESSUPOST MUNICIPAL
EXERCICI 2018 I APROVACIÓ DEFINITIVA
Vista la reclamació presentada pels funcionaris municipals, tècnics de gestió A.2, que
van superar l'últim procés de selecció, nomenats funcionaris de carrera d'aquesta
corporació per Decret d'Alcaldia número 2880, de 13 de novembre de 2017, publicat
en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana número 8207, de 8 de gener, de 2018,
pàgina 579.
Vist l'informe de la Secretaria de 8 de gener de 2017, que literalment transcrit diu així:
PRIMER. Fonamentació Jurídica.
La reclamació la fonamenten en el 170.2b) del text refós de la Llei d'Hisendes Locals,
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:
“Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.”
Els reclamants aspiren a través d’aquesta reclamació a una pujada salarial, d'acord
amb les seues expectatives, qüestió que pot fins i tot ser considerada per la corporació
a través dels conductes i dels procediments corresponents, concretament a través de
la modificació de la relació de llocs de treball que arreplegue, dins dels límits legals i
pressupostaris, les aspiracions d'aquest col·lectiu; però en cap cas pot sostindre's
l'argumentació que plantegen.
La variació de la descripció de les funcions del lloc, va ser simplement aclaridora de
l'existent i es va dur a terme per dos motius:
Primer. Per a donar llum i claredat a les funcions pròpies d'aquests llocs, ja que
l'anterior descripció resultava parca i insuficient.
Segon. Perquè els llocs esmentats estaven creats, però fins ara no havien sigut
ocupats ni de forma interina, ni definitiva.
Per tant no es van afectar elements essencials de la fitxa, perquè tota pujada
retributiva que s'haguera realitzat havia d'haver complit el marc pressupostari estatal.
D'altra banda, la falta de consistència de l'escrit com a reclamació pressupostària en
els termes dels articles 169 i 170 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, queda
patent en el mateix escrit presentat pels reclamants, perquè la seua aspiració és
l'equiparació a les retribucions d'altres grups A.2 de l'Ajuntament, però no concreten
quins grups, o quins A.2; al mateix temps la qüestió no és nova perquè està plantejada
a la corporació, com assenyalen, en l'escrit presentat el 15 de novembre de 2017 i
que la corporació no ha respost, disconformitat que s'arreplega en l'acta de la mesa de
negociació de 16 de novembre de 2017, com indiquen en el seu escrit.
Per tant la qüestió que plantegen sobre l'augment de les seues retribucions
(complement específic i de destí) és respectable i ha de tractar-se en el marc d'un
procés de modificació de la RLT i dels complements salarials al·ludits. Però seguint
aquest conducte com ho fan la resta de col·lectius funcionarials; en cap cas en tràmit

d'impugnació pressupostària, perquè com s'ha assenyalat la fitxa del lloc és la
mateixa, l'única variació afecta l'enumeració de funcions que es desenvolupa pels
motius exposats i amb ànim aclaridor. No existint, per tant, cap desequilibri
pressupostari.
Raó per la qual i segons el parer de qui subscriu cal inadmetre la reclamació
presentada perquè no compleix els supòsits de fet prevists en l'article 170.2 b) del
TRLHL i cal tractar la qüestió a través del corresponent procés de negociació amb la
corporació, dins del marc legal i pressupostari vigent.
SEGON. Competència i procediment. Article 169 del TRLHL.
La resolució de la reclamació correspon a l'Ajuntament en Ple, que disposa d'un
termini d'1 mes.
El Ple acordarà, si és el cas, la inadmissió de la reclamació presentada i aprovarà
definitivament el pressupost, que s’ha de publicar en els termes de l'article 169.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria de vots a favor 11 PSOE, i l’abstenció del PP (4),
Compromís (3), Sí se Puede (2) i Ciudadanos (1), acorda:
PRIMER. Inadmetre la reclamació presentada en tots els seus termes.
SEGON. Aprovar definitivament el Pressupost general (2018) i procedir a la seua
publicació.

Debat
–– Javier Soler, Ciudadanos
Manifiesta su apoyo a negociar las condiciones laborales y salariales de los
funcionarios, si bien entiende que la misma no debe paralizar la ejecución del
presupuesto.
–– Sergio Gavilán, Si Se Puede
Independientemente de la forma entienden que debe haber por parte del equipo de
gobierno mayor sensibilidad a las demandas funcionariales.
–– Xavier Torres, Compromís
Confiem en les negociacions que s’estan desenvolupant i creiem que eixe és el marc
correcte. Apostem per la via negociadora.
–– Amparo Mora, PP
En consonancia con el debate presupuestario hicimos mención al acta de la mesa de
negociación y creemos que debe y de hecho existe voluntad de negociar, entendemos
la postura de los funcionarios por lo que se abstienen en la votación.

–– Bartolomé Nofuentes, PSOE
Dos cosas, en primer lugar, de conformidad con el informe del Secretario, no es
formalmente admisible la reclamación presentada, por lo que no entiende muy bien la
abstención, cuestión distinta es la negociación a la que la Corporación siempre ha
estado abierta, no sólo con estos trabajadores, sino con la totalidad del personal
municipal. Desde luego entiende la reivindicación de los trabajadores, pero también
debe entenderse que existen una serie de límites a la misma, tratándose de una
relación compleja dentro del día a día de las relaciones laborales.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i quaranta-cinc
minuts del dia nou de gener de dos mil díhuit, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels
acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

